
První září v kalendáři zvalo do nové školy
Letošní začátek školního roku lámal teplotní rekordy, ale do paměti místních 

obyvatel se zapíše mnohem více jako den, kdy se slavnostně otevřela budova 

nové základní školy. 

Již od půl osmé ráno se před školou mačka-

ly davy dětí i jejich rodičů, jakoby se nemoh-

ly dočkat, až se otevřou třídy nejen staré, 

ale především nové školní budovy. 

Uklízečky na poslední chvíli zametaly 

vstupní chodníčky, až se z nich prášilo. Úde-

rem osmé hodiny přivítala paní ředitelka 

Jana Novotná hosty, děti i jejich rodiče a 

příbuzné před budovou nové školy, která 

navýší kapacitu o 270 míst. Slavnostní pro-

jev měl rovněž starosta Mukařova Rudolf 

Semanský a poté se slova ujala poslanky-

ně Věra Kovářová (STAN), která byla na 

slavnostním otevření přítomná jako host. 

Mezi dalšími hosty byli například zastupite-

lé obce Mukařov Ondřej Jakob, František 

Pokorný a Petr Doležel a  starosta obce 

Louňovice Josef Řehák.  

Exkurze od kotelny až po střechu

Poté, co se děti rozešly do svých tříd, hosté 

v doprovodu paní ředitelky absolvovali 

prohlídku nové školní budovy. Moderně 

zařízené šatny, účelná propojovací chodba 

se starou budovou a jídelnou, funkční škol-

ní rozhlas, čisté světlé třídy i designové 

chodby a schodiště v provedení kombinace 

žluté a šedivé, to všechno jsme mohli obdi-

vovat. Jsou tu i takové milé 

detaily jako pítko na pra-

menitou vodu pro žíznivé.  

V prosklené spojovací 

chodbě je výstava foto-

grafií z výstavby školy.  

V budově se nachází osm 

kmenových tříd, učebna 

počítačové techniky, pří-

rodovědných předmětů a 

výtvarné výchovy a nová 

sborovna. Budova byla 

postavena díky dotaci 

Ministerstva financí ČR, 

která pokryla asi 62 % 

nákladů na stavbu a vyba-

vení budovy. 

Z ptačí perspektivy

Návrh pana Jana Raka, který měl na starosti 

stavební dozor, že bychom se mohli podí-

vat i na střechu školy, byl zpočátku jen žer-

tovným prohlášením, ale několik účastníků 

to vzalo vážně a už jsme šplhali po visutém 

žebříčku na střechu. 

Krásný letní den, nádherný výhled a nová 

škola. Co více si přát? Aby se tu dětem 

i jejich učitelům líbilo jako nám, na exkurzi 

v nové škole. 

Renáta Kiara Vargová

Fakta o nové škole
Projektant: Pavel Hnilička Architekti, 

s.r.o.

Realizace:  Pozimos, a.s.

Parametry budovy: 

11 učeben, z toho 3 odborné, 

sborovna, šatny

Celkové náklady na stavbu: 31mil. Kč

Náklady na vnitřní vybavení: 3 mil. Kč

Dotace MF ČR: 21 mil. Kč

ážení a milí čtenáři, oslovuje-

Vme vás znovu na začátku pod-

zimu, podstatnou částí obsa-

hu 5. čísla našeho Zpravodaje vás ale 

přeneseme ještě zpět do horkého 

léta. Pro mnohé příjemného, pro 

řadu z nás ale opravdu náročného. 

Zapotili se určitě především hasiči, jimž 

patří dík a obdiv za nasazení, s nímž po 

několik týdnů vzdorovali extrémním 

podmínkám i lidské nezodpovědnosti.

Horko bylo i na stavbě nové budovy 

školy, která finišovala doslova do 

poslední chvilky. I když drobné doděláv-

ky a vylepšení budou ještě nějakou 

dobu pokračovat, dílo se podařilo 

a všichni zúčastnění (od projektanta 

přes stavbaře, vedení obce až po učitel-

ský sbor, žáky školy a jejich rodiče) si 

mohli se slavnostním přestřižením 

pásky 1.  září úlevně vydechnout. 

Protože stavba nové budovy školy je 

nepřehlédnutelná nejen vizuálně, ale 

i významem pro obec a její občany, při-

dali jsme na její počest v tomto čísle čtyři 

stránky a škole a školství v Mukařově 

věnujeme samostatný „Speciál“.

V pravidelných rubrikách se dále dočte-

te, co řeší Výbor pro pořádek a bezpeč-

nost, a majitelé psů si osvěží, že čtyřnozí 

kamarádi znamenají i povinnosti. 

V přehledu o dění v obci se dozvíte 

o sympatické akci čištění lesa, o progra-

mu Mateřského centra a dalších plá-

nech na využití budovy v Příčné 61 nebo 

o nabídce kroužků pro školáky 

v Mukařově. 

Dopis čtenáře nás přivede k zamyšlení 

nad hospodařením s vodou a nad 

významem sousedské pomoci a spolu-

práce. Na poslední stranu se krom aktu-

alit a pozvánek na akce vešla i zajímavá 

reportáž z lomu na Žernovce. 

Přejeme příjemné čtení a vlídný podzim 

plný bohaté úrody, nejen té ze sadů 

a zahrádek.

Kateřina Čadilová

V čísle dále najdete:
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se mohlo přistoupit k realizaci osazení měřící-

mi sadami. Vybrané pokuty by byly příjmem 

do rozpočtu města Říčany. Město Říčany si 

však navíc vyhradilo diskutabilní podmínku, 

že v případě, že by provoz měřící sady nebyl 

rentabilní, došlo k odstranění měřící sady 

a jejímu přesunu na jiné, předem vytipované 

a Policií ČR schválené místo. Výhodou pro 

zúčastněné obce by bylo, že by s instalací 

a provozem měřících sad neměly žádné 

náklady a zadarmo by tak těžily z benefitu 

klidnější dopravy.

Veškeré výše uvedené informace jsou ale 

zatím jen předběžné a budou předmětem 

budoucích intenzivních jednání. Osobně to 

ale vnímám tak, že se nám z dopravně bez-

pečnostního hlediska blýská na lepší časy.

Ohrožení občanů agresivními zvířaty

Již jako malý kluk jsem míval strach chodit 

úzkým průchodem z ulice Na Moklině na 

Kutnohorskou. Pro pamětníky „U Kubelů“ 

nebo „U štěkavého pejska“. Chatrný dřevěný 

plot a za ním vlčák, který si nikdo neodpustil 

kolemjdoucí náležitě seštěkat.

Pokud jste tam šli za tmy, vždy si počkal, až 

jste kolem něj přešli, a štěkat začal, až když 

jste k němu byli zády – typická infarktová situ-

ace. Naštěstí byl vycvičen a nikdy neopustil 

své území, i když byla v plotu díra nebo když 

majitelé zapomněli zajistit bránu a ta zůstala 

otevřená. pokračování na straně 3

Jsou ale místa, kde tomu tak není a agresivní 

psi ohrožují chodce, kteří mají tu smůlu, že 

jejich cesta vede kolem jejich území. Navíc 

někteří majitelé odmítají udělat účinná opat-

ření, která by zamezila v podstatě volný 

pohyb psů po přilehlé komunikaci či v souse-

dícím lese. Dnešní legislativa bohužel neu-

možňuje takového psa majiteli preventivně 

odebrat a tak se může zdát, že k nápravě 

dojde, až se stane nějaké neštěstí.

Pokud by se nějaký občan dostal do té nezávi-

dění hodné situace, kdy je, nebo hrozí, že 

bude, obtěžován agresivním psem či jiným 

zvířetem, ať okamžitě informuje pana staros-

tu na tel. 606 719 574. Nejde ani tak o to, že 

pan starosta je chlap jak hora a svou přítom-

ností by ono zvíře zastrašil, ale o to, že jen on 

může z titulu své funkce úkolovat odchytovou 

službu, která odchyt zajistí. Informovat pana 

starostu je ale nutné okamžitě, ne až večer, až 

druhý den nebo až ho příště uvidím. Jedině 

tak se dá daná situace efektivně řešit. Na dru-

hou stranu, v případě zneužití se dá těžko 

očekávat účinná pomoc, až to bude opravdu 

potřeba. U nouzového tlačítka v MHD je varo-

vání: „Zneužití se trestá”, zde platí, že zneuži-

tím se potrestá pachatel sám.

Průjezd školním areálem

S dokončením nové zděné přístavby ZŠ 

Mukařov byla také zrekonstruována původní 

Na srpnovém zasedání zastupitelstva se 

znovu diskutovalo o spolufinancování 

dostavby základní školy v Mukařově. 

Zastupitelé přijali návrh, aby se na spolufinan-

cování podílely všechny obce, jejichž děti 

navštěvují mukařovskou školu, v poměru, 

který odpovídá počtu žáků ve škole. Jako 

protihodnotu by obce získaly (pravděpodob-

ně až po skončení doby udržitelnosti projektu, 

která je dána podmínkami dotace) podíly na 

vlastnictví budovy odpovídající výši finančního 

příspěvku. Zatím se ovšem jedná pouze 

o návrh, který musí schválit všechny další 

zainteresované obce. 

Zastupitelé schválili výsledky výběrového říze-

ní na dodavatele stavby nového pavilonu 

mateřské školy, firmu Haas Fertigbau 

Chanovice s.r.o. Stavba by měla začít na pod-

zim a dokončena bude na jaře 2016. 

Zastupitelé vyslechli zprávu o dokončení vodo-

vodního přivaděče vodovodu Region Jih včet-

ně vodojemu a přivítali zprávu o získání dota-

ce na osvětlení v ulici Horka. V jednání jsou 

další dotace na přechody a bezpečnostní opat-

ření na komunikacích. Jednalo se 

i o využití objektu v Příčné 61, kde má 

Mukařov-sko zájem provozovat komunitní 

centrum. Problémem, který je potřeba řešit 

v krátkém i dlouhodobém horizontu, jsou ale 

vysoké náklady na provoz, zejména vytápění.

Probíralo se i další využití ordinací lékařů 

v Příčné 11, případně i možnost zřízení nové 

ordinace dětského lékaře. O jednu z ordinací 

projevila zájem praktická lékařka MUDr. 

Klimentová, náhrada za pediatra je ovšem 

složitější, přes aktivní snahu obce najít lékaře 

pro stabilní praxi v obci je zatím ohlas nulový.

Na zářijovém zasedání zastupitelé schválili 

úpravu jednacího řádu zastupitelstva, schvá-

lena byla i směrnice k zadávání zakázek malé-

ho rozsahu. Zastupitelstvo schválilo také doda-

vatele vnitřního vybavení nového pavilonu MŠ 

– firmu Kenast s.r.o. Řešil se rozpočet obce, 

včetně důsledků přetrvávající nejistoty kolem 

spolufinancování dostavby školy okolními 

obcemi. (Rozpočet obce počítá i s variantou, 

že Mukařov bude nucen uhradit celý doplatek 

sám.) Zastupitelé vyslechli informaci o postu-

pu dalších úkonů nutných ke zprovoznění 

nového vodovodu v Srbíně.  Koncesní řízení 

na provozovatele se stále oddaluje, neboť 

Státní fond životního prostředí neprojednal 

zadávací dokumentaci. Další komplikací je 

kolaudační řízení, které musí proběhnout 

postupně u čtyř oddělených staveb, z nichž se 

skládá celé dílo vodovodu. Ke zprovoznění 

vodovodu proto dojde pravděpodobně až na 

jaře 2016. S dalším pokračováním stavby vodo-

vodu směrem na Žernovku se počítá, jakmile 

budou vyhlášeny další dotace, tentokrát 

i v kombinaci s kanalizací. 

Zastupitelstvo obce Mukařov (ZO) zasedá jednou měsíčně, zpravidla každé druhé úterý v měsíci. Zápisy ze 

zasedání jsou uveřejňovány na úřední desce obce Mukařov a na webových stránkách www.mukarov.cz. 

Na své poslední schůzi se bezpečnostní výbor 

věnoval kromě jiného následujícím třem 

tématům: 

Úsekové měření rychlosti

Před několika lety zavedlo město Říčany na 

vybraných místech úsekové měření rychlosti. 

Pořízeno bylo formou pronájmu pět měřících 

sad na dobu pěti let. Primárním cílem jakého-

koliv dopravně bezpečnostního opatření je 

zvýšení bezpečnosti silničního provozu jed-

nak v místě tohoto opatření, ale i v dalších, 

návazných oblastech. Vedlejším efektem pak 

je příjem do rozpočtu obce formou vybraných 

pokut za nedodržení maximální povolené 

rychlosti. Moderní úsekové radary, jak se sady 

pro úsekové měření rychlosti často nespráv-

ně nazývají, mohou být rovněž napojeny na 

policejní databáze kradených vozidel.

Po předběžném vyhodnocení projektu bylo 

konstatováno, že došlo ke zklidnění provozu 

ve sledovaných místech a příjem z vybraných 

pokut převýšil náklady na pronájem systému. 

I proto bylo rozhodnuto, že bude obcím 

v okolí Říčan nabídnuta účast v projektu úse-

kového měření rychlosti.

Mukařov se k projektu přihlásil a obecní úřad 

vytipoval čtyři místa na vjezdu do našich obcí. 

Po posouzení jednotlivých míst Policií ČR by 

Zastupitelé byli informováni o dodání víceúče-

lového vozidla Multicar. 

Zastupitelům se představil další uchazeč 

o místo správce školního areálu, pan Milan 

Veselý. (Původně vybraný uchazeč od smlouvy 

odstoupil.) Zastupitelé schválili i mimořádnou 

odměnu členům Sboru dobrovolných hasičů 

za výjimečné nasazení v období sucha, které 

pomohlo ochránit hodnoty a zdraví obyvatel. 

Kateřina Čadilová

Zastupitelstvo a Rada obce

Střípky z Výboru pro pořádek 
a bezpečnost
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Víceúčelové vozidlo Multicar je ve zkušebním 

provozu.



Poplatky za psy upravuje Obecně závazná 

vyhláška obce Mukařov č. 3/2012. Poplatek 

se platí za psy starší 3 měsíců, do deseti 

dnů od začátku držení (nebo od tří měsíců 

věku) je každý majitel povinen nahlásit 

svého psa na Obecní úřad. 

Psa přihlásíte osobně v kanceláři Obecního 

úřadu prostřednictvím podání vyplněného 

formuláře Registrace k poplatku za psa 

(formulář lze stáhnout na webu obce). 

S přihlášením psa bude držiteli předána 

identifikační známka psa a současně vymě-

řen poplatek za psa dle čl. 7 vyhlášky (aktu-

álně zkrácený na zbytek roku podle data 

registrace). Následně budete poplatek 

hradit vždy ročně podle stavu k 1. 1. dané-

ho roku do 31. 1. 

V případě změny v držení (pořízení další-

ho psa, úhyn psa, změna držitele) je nutné 

informovat obecní úřad za účelem aktua-

lizace evidence a poplatkové povinnosti! 

K povinnostem držitele psa patří vakci-

nace proti vzteklině, i když je naše území 

v současnosti prosté výskytu tohoto one-

mocnění. K eradikaci tohoto nebezpečné-

ho infekčního onemocnění přispěla právě 

zákonná povinnost vakcinace všech psovi-

tých šelem. Obec je povinna jednou 

ročně organizovat hromadnou vakcina-

ci proti vzteklině ve spolupráci s veteri-

nárním lékařem. Pokud majitel propásne 

tuto hromadnou vakcinaci nebo se jí nemů-

že či nechce účastnit, musí si ji zajistit indivi-

duálně u svého veterinárního lékaře. 

Vakcinaci vždy hradí majitel. Vakcinují se 

psi ve stáří 3–6 měsíců a vakcinace se 

opakuje u každého zvířete podle typu 

použité vakcíny každý rok, každé 2 roky 

nebo  každé 3 roky.  

A na úplný závěr si dovolím kontrolní otázku.

Víte, kde je v katastru obce Mukařov dovo-

leno volné pobíhání psů?

V každé části obce na několika místech, více 

napoví naše schematická mapka.

V minulém čísle jsme se podrobně věnovali odpadům, nyní shrneme povinnosti majitelů psů.

asfaltová cesta v areálu školy spojující vchod 

do areálu z ulic Školní a U Zelené cesty. Idea 

byla převzata z praktické situace, jak to chodí 

poblíž ZŠ Nerudova v Říčanech. Jedno-

směrnou ulicí tam přijíždějí rodiče přivážející 

žáky do školy. Kolona rodičů popojede a ti 

rodiče, kteří jsou v rozumné vzdálenosti od 

školy, vypustí své ratolesti z vozidla a odje-

dou bez zbytečných odkladů pryč. Na jejich 

místo se posune další část kolony čekajících 

vozidel a celá situace se opakuje. 

Bohužel, pro rodiče žáků navštěvujících naši 

základní školu je to situace nová, tudíž 

pokračování ze strany 2

Poplatky za psa je možné hradit hotově v kanceláři OÚ, nebo převodem na bankovní 

účet u ČSOB: 177966230/0300. Pokud budete platit bankovním převodem, musíte použít 

variabilní symbol: Kód části obce + číslo domu (rekreační objekty uvedou před ev. číslem 

0). Kódy části obce jsou: Mukařov=7, Srbín=8, Žernovka=9. 

Příklad: ŽERNOVKA dům č. 36, do variabilního symbolu se uvádí 936. 

SRBÍN chata č. 15 do variabilního symbolu se uvádí 8015. Do zprávy pro příjemce uveďte 

ještě text „Pes” a pro jistotu i jméno majitele.

OD POPLATKŮ JE 

OSVOBOZEN DRŽITEL 

PSA, KTERÝM JE:

ź  osoba nevidomá, 

bezmocná, osoba s těžkým 

zdravotním postižením, 

držitel průkazu ZTP/P 

podle zvláštního právního 

předpisu, 

źosoba provádějící výcvik 

psů určených k doprovodu 

těchto osob,

źosoba provozující útulek 

zřízený obcí pro ztracené 

nebo opuštěné psy,

źosoba, které stanoví 

povinnost držení a 

používání psa zvláštní 

právní předpis (např. 

myslivci, policie, 

záchranáři), 

źosoba, která prokáže, že 

psa získala z útulku (pouze 

první rok).

Výše poplatku:

200 Kč za jednoho psa

250 Kč za každého dalšího 

psa 

Snížený poplatek:

100 Kč za jednoho psa

125 Kč za každého dalšího 

psa 

Na snížený poplatek má 

nárok držitel psa, kterým je 

poživatel invalidního, 

starobního či vdovského důchodu a je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel 

sirotčího důchodu. Zpracovali Eva Hegyiová a Tomáš Kouba

dochází k tomu, že parkují na vjezdu do areá-

lu školy v ulici U Zelené cesty, tudíž se na tuto 

novou průjezdní komunikaci nedá vjet, pří-

padně do areálu vjedou, zaparkují a od vozi-

dla odejdou, čímž blokují efektivní provoz. 

Výjimkou nejsou ani rodiče či děti stojící 

a diskutující přímo na této průjezdní komu-

nikaci, kteří si neuvědomují, že nestojí na 

chodníku, ale ve vozovce.

Dle informací paní ředitelky Jany Novotné se 

ale situace uklidňuje a rodiče si zvykají na 

nové řešení. K dalšímu zklidnění by pak měl 

přispět i správce areálu, který by pomáhal 

s usměrňováním provozu uvnitř areálu.

Rád bych touto cestou poprosil všechny 

zúčastněné, aby se k sobě chovali slušně, 

snažili se jeden druhému vyhovět a aby se 

v prostoru areálu školy, při ranní dopravní 

špičce, pohybovali s maximální opatrností 

a po co nejkratší možnou dobu. 

Situaci by mělo pomoci i nové parkoviště, 

které by mělo v nejbližších dnech začít vzni-

kat poblíž chystané nové budovy mateřské 

školy v místě, kde jsou dnes položeny beto-

nové panely.

Ing. Jiří Šavrda, 

předseda Výboru pro pořádek 

a bezpečnost

Dovolujeme si připomenout...
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Slovem i obrazem z naší obce
Perné léto u hasičů
Pro nás, hasiče, skončilo období dlou-

hodobého sucha a vysokých teplot. 

Tyto neobvyklé klimatické podmínky 

zaměstnaly hasiče v celé ČR. Zvýšenou 

aktivitu zaznamenala i jednotka JPOIII 

obce Mukařov.

Informace k jednotlivým zásahům prů-

běžně zveřejňujeme na našich interneto-

vých stránkách www.hasicimukarov.cz, 

a tak zde nyní přinášíme trochu statistik.

Celkem jsme zasahovali u 23 zásahů, 

z toho u 18 požárů lesů, polí a dalších trav-

ních porostů. V obci Mukařov jsme zasa-

hovali celkem u 7 událostí. 

Při zásazích se vystřídalo 16 členů jednot-

ky, kteří odpracovali celkem 357 hodin při 

vlastním zásahu.

Dalších 47 hodin jsme věnovali činnos-

tem spojených s uvedením techniky do 

pohotovosti po zásazích a nezbytné 

administrativě. Zásahy v období letních 

měsíců si vyžádaly celkem 404 hodin 

dobrovolné práce členů zásahové jednot-

ky. Všechny tyto zásahy prověřily naši 

připravenost, ověřily dovednosti a spo-

lehlivost techniky. Výjimkou nebylo ani 

několik výjezdů během jednoho dne. 

Spolupracovali jsme s leteckou službou 

Policie ČR při hašení lesních požárů. 

Potvrdila se nutnost udržovat a podporo-

vat jednotky dobrovolných hasičů, bez 

kterých by mnohdy nebylo možné u tak 

rozsáhlých požárů úspěšně zasahovat. 

Chtěl bych poděkovat všem členům 

zásahové jednotky za jejich obětavé 

nasazení během letošního těžkého léta.

Poděkování za zásahy

Milé poděkování za odvedenou činnost 

se dostalo naší jednotce nejen od zastupi-

telů obce Mukařov, ale také od starosty 

obce Světice pana Ing. Broukala a staros-

ty města Říčany pana Mgr. Kořena.   

Mimo tato poděkování uspořádala skupi-

na občanů města Říčany za podpory 

Městského úřadu v Říčanech akci „Říčany 

vzdávají hold“. Společné setkání členů 

jednotek proběhlo v Kulturním centru 

Labuť dne 11. 9. 2015. Na tento večer byl 

pro hasiče připraven kulturní program 

v podobě hudebních vystoupení a kouzel-

nické show. 

Rád bych poděkoval také zastupitelům 

obce Mukařov za vyjádření podpory, 

projednání a schválení finanční odměny 

pro členy zásahové jednotky na zasedání 

dne 16. 9. 2015.

Setkání s Tiernachem Cassidym

Další odměnou za úsilí vynaložené při 

požáru lesa ve Světicích byla akce připra-

vená Pivovarem Velké Popovice. 8. září 

2015 zde proběhlo setkání zástupců 

zasahujících jednotek s Tiernachem 

Cassidym, americkým hasičem, který 

zasahoval 11. září 2001 při teroristických 

útocích v New Yorku. 

Michal Pokorný,

velitel JSDHO Mukařov

Tři rohy 2015
Praktický výcvik jednotek dobrovol-

ných hasičů obcí proběhl 12. 9. 2015 

v Mukařově a okolních obcích. Tuto 

akci pořádá náš sbor tradičně již 14 let. 

Letos jsme opět využili spolupráce 

s okrskem č. 5. 

Výcvik spočívá v plnění disciplín na jed-

notlivých stanovištích. Témata jsou vole-

na dle rozpisu povinných témat stanove-

ných Hasičským záchranným sborem pro 

aktuální rok. Letos si jednotky praktickou 

formou vyzkoušely své znalosti a doved-

nosti při tvorbě útočného vedení od 

hydrantu, aplikace hasebních látek a 

jejich vlastností. Chybět nemohla zdravo-

věda a práce s motorovou pilou. Další 

oblastí, na kterou jsme se zaměřili, byla 

bezpečnost jednotky při vystupování 

a nastupování do vozidla a ustavování 

techniky u zásahu. Výcviku se zúčastnilo 

celkem 12 jednotek. Chtěl bych zde podě-

kovat sborům z Tehovce, Žernovky 

a Doubku za zajištění disciplín v jejich 

obcích, Mjr. Ing. Josefu Kudrnovi za 

odbornou pomoc a vyhodnocení disciplí-

ny v Mukařově a všem členům SDH 

Mukařov za pomoc se zajištěním akce. 

Michal Pokorný,

velitel JSDHO Mukařov

Obnova studánky
Na obnově lesní studánky, o které jsem 

psal už v minulém čísle, se pracovalo 

i o prázdninách. Na konci srpna jsme ulo-

žili další skruž, práce budou pokračovat 

během podzimu s dobrovolníky 

i s dětmi z kroužku Zálesák.

Ladislav Malý

Les zbavený odpadků
Tři velké vleky plné odpadu se v sobotu 

19. září nasbíraly při 4. úklidu lesa. Na 

akci, kterou pořádá TOP 09 Mukařov, 

se letos sešlo více než 40 lidí, z toho asi 

15 dětí. 

Účastníci vyfasovali silné igelitové pytle, 

které mnozí naplnili hned v lese u Charitní 

ulice, odkud se vycházelo. Pokračovalo se 

směrem na Babice a následně k „prvnímu 

rybníku“ a kolem čističky na Strašín.

Kromě obvyklých odpadků, které někteří 

zřejmě běžně v lese odhazují, sběrači 

nejvíc kroutili hlavou nad velkými „hní-



Jak to bylo se sokolovnou 
doopravdy? 
V minulém čísle Obecního zpravodaje 

jsme psali o zateplení budovy místní 

sokolovny s tím, že bylo mylně uvede-

no, že stávající budova stojí od roku 

1920. 

Správně mělo být napsáno, že budova 

sokolovny se stavěla v roce 1950, a rok 

1920 je rokem vzniku Tělovýchovné 

jednoty Sokol v Mukařově. 

Čtenářům se omlouvám za chybnou 

informaci. Více naleznete na webových 

stránkách  TJ Sokol Mukařov

www.sokolmukarov.cz.

Renáta Kiara Vargová

zdy“ zbytků kabelů, ze kterých kdosi na 

oblíbených místech vyřezává kovy 

a plastovou izolaci nechává na místě. 

Za zmínku stojí také dvě stará dřevěná 

křesílka nebo suť, která naplnila celý 

jeden velký vlek. Tu se bohužel nepodaři-

lo odstranit všechnu od lesní křižovatky 

„u krmelce“, ale brzy se sem určitě zajede 

znovu.

Úklid vyl zakončen prohlídkou studánky, 

kterou v posledních měsících obnovují 

děti s rodiči z kroužku Zálesák. Následoval 

odpočinek a občerstvení. 

Druhý den ještě bylo potřeba dopravit 

nasbírané odpadky do sběrného dvora 

v Říčanech, kde je po předchozí domluvě 

přijali bezplatně.

Prakticky stejnou trasou jako letos se 

postupovalo při úklidu lesa před dvěma 

lety. Na množství odpadků v lese to ale 

nemělo žádný vliv, letos jich tu možná 

bylo ještě víc. Je proto jisté, že příští rok 

bude opět co sbírat, můžete se připojit.

Petra Batók

Bývalá družina znovu ožívá
S otevřením nové školní budovy se 

nových prostor dočkala i školní druži-

na, která využila třídy v uvolněných 

„kontejnerech“, a dětem i vychovatel-

kám tak odpadlo každodenní náročné 

přesouvání. Budova v Příčné 61, která 

družině sloužila od ukončení provozu 

zvláštní školy, osiřela. Ale ne tak 

docela. 

Už od roku 2007 zde v jedné z menších 

místností funguje herna Mateřského 

centra Mukařov-sko. S uvolněním dalších 

prostor (tj. čtyř velkých místností, které 

kdysi sloužily jako školní třídy, byť ne 

standardních rozměrů), se otevírají mož-

nosti dalšího využití. 

Sdružení Mukařov-sko, které provozuje 

výše zmíněné Mateřské centrum, proto 

ve spolupráci se sdružením Prosapia, 

poskytujícím sociální služby, přišlo 

s nápadem zřídit zde postupně tzv. komu-

nitní centrum. Tedy prostor, který by 

sloužil všem obyvatelům, od nejmenších 

dětí až po seniory, a to nejen k různoro-

dým volnočasovým aktivitám, ale také 

jako zázemí pro poskytování pečovatel-

ské služby a odborného poradenství 

Svou kreativitu mohou projevit na výtvar-

né dílně s barevným názvem Cesta k duze 

nebo na keramickém kroužku. Ve dvou 

cyklech probíhá kroužek Šikovné ručičky, 

a to pro mladší a starší děti, dále Tvořivé a 

korálkové kroužky. 

V nabídce je rovněž náboženství a hudeb-

ní kroužek. Mnohé zaujme i přírodovědný 

kroužek Zálesák. Dále na škole pracuje již 

několik let kroužek sborového zpěvu, 

který navštěvují především děti z nižších 

tříd 1. stupně.

Výše uvedené volnočasové aktivity probí-

hají většinou ve škole, pohybové činnosti 

v kontejnerové přístavbě (Taekwon–Do 

v sokolovně) a Šikovné ručičky pro starší 

děti se budou scházet v klubovně 

Požárního domu v Mukařově. Cena je 

průměrně kolem 1500 korun za dítě a 

pololetí. 

Jazykové kurzy vedou

PaedDr. Jana Novotná, ředitelka školy 

v Mukařově, uvedla, že největší zájem byl 

v uplynulých letech o jazykové kroužky 

těsně před kroužky rukodělnými. Již tře-

tím rokem zde provozuje kroužek anglic-

kého jazyka jazyková škola Carpinus a 

výuku vede rodilý mluvčí. Nejdelší tradici 

mají taneční kroužky Alice Bardové a jazy-

kovědné kroužky školy School Tour Ing. 

Jiřího Růžičky. 

Florbal boduje

Velmi úspěšně ve škole pracuje florbalový 

kroužek pod vedením paní učitelky 

Kotrhonzové, který reprezentuje muka-

řovskou školu na turnajích. O jeho úspě-

ších se může každý přesvědčit na webo-

vých stránkách školy, kde jsou umístěny 

diplomy a fotografie z turnajů.

Novinkou v letošním roce je hudební krou-

žek. V jednání je navíc kroužek juda, který 

by měl začít v průběhu 1. pololetí školního 

roku 2015–2016.

  Renáta Kiara Vargová

v obtížných životních situacích.

Od záměru k realizaci je ale docela dlouhá 

cesta. Hendikepem budovy s ideální 

polohou v centrální, ale klidné části obce 

uprostřed zeleně, je energetická nároč-

nost a cena současného akumulačního 

vytápění. Dříve, než se objekt začne využí-

vat naplno, je potřeba rozhodnout 

o smysluplné rekonstrukci. Zřízení sociál-

ních služeb zase podléhá komplikované-

mu administrativnímu procesu. I v sou-

časné podobě už ale Příčná 61 slouží 

a věříme, že v úsporném režimu bude 

fungovat i přes zimu. 

Aktuální program v Příčné 61

V původní herně Mateřského centra je 

třikrát týdně Blok kreativních kroužků, 

tedy dopolední program pro děti 3–6 let 

(bez přítomnosti rodičů) zaměřený na 

podporu jejich vývoje a kompenzaci pří-

padných drobných problémů v logope-

dické nebo motorické oblasti. Ve čtvrtek 

odpoledne je zde i  výtvarka pro malé děti 

a jejich doprovod. 

V sousední třídě, kterou si zcela samostat-

ně vymalovala a vybavila skupina mami-

nek, funguje herna pro nejmenší a pro-

gramy cvičení a  zpívání. Od listopadu se 

přidá jóga pro předškolní i školní děti a 

možná i taneční kroužek.

V Příčné probíhají také hudební kurzy pro 

školní děti – klavír, flétna, kytara, a různé 

programy pro dospělé. Co nevidět by zde 

měla najít přístřeší i stále oblíbenější 

Kavárnička pro seniory. 

Více informací o dění v Příčné 61 najdete 

na webu www.mukarov-sko.cz.

Kateřina Čadilová,

Mukařov-sko

Zájmové kroužky 
v ZŠ Mukařov
Základní škola v Mukařově nabízí 

v letošním školním roce řadu zájmo-

vých kroužků pro děti všech věkových 

kategorií.       

Děti mohou ve svém volném čase navště-

vovat kroužky pohybové (taneční, diva-

delní, gymnastický, Taekwon-Do), jazyko-

vé (němčina a angličtina). 
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komora a chlév pro krávu. 

Roku 1874 byla zřízena školní knihovna, která 

čítala 432 knih. 

V roce 1879 byl chlév zrušen a mohla tak 

vzniknout další třída. Podle zápisů v kronice 

měla v roce 1881 tato škola 3 třídy, 4 učitele 

a 413 žáků. Školní docházka však prý byla 

velmi slabá. 

Během první světové války se učitelé ve škole 

velmi střídali, byli povoláváni k vojenské 

službě, školní docházka byla nepravidelná, 

v zimě se netopilo nebo jen velmi málo.

Po skončení války a se vznikem 1. republiky 

ovládl školství duch vlastenectví. Začaly se 

uplatňovat nové metody výuky a učitelé byli 

placeni jako státní zaměstnanci.  Během léta 

byla školní budova zapůjčována různým orga-

nizacím a školám z Prahy na prázdninové 

pobyty. Ve válečné době 1939–1945 trpěla 

škola podobnými omezeními jako za 

1. světové války a musela se podřídit naříze-

ním německých okupantů. 

Po válce se stav normalizoval, od roku 1949 

začal fungovat školní rozhlas. Dětí však 

přibývalo a prostory školy přestaly zvládat 

navýšenou kapacitu. Třídy byly zřizovány 

provizorně jako takzvané pobočky, například 

v místním hostinci nebo v domě obchodníka 

Svobody, a vyučovalo se na směny. 

Kdopak si to pamatuje? 

Začátek školního roku 1957 a 1958 byl 

v místní sokolovně s tímto programem: 

hymny, projevy hostů (ONV, MNV, KSČ), 

kulturní vložky, projev ředitele školy, píseň 

práce.   

Pozemek na novou školu (v místě, kde je 

dodnes) byl zakoupen již v roce 1931, avšak se 

stavbou se začalo až roku 1958.  Do provozu 

byla nová škola uvedena 4. září 1960.  

Dle záznamů byla škola postavena nákladem 

1 998 000 korun.  V Babicích a v Doubku byly 

školy pouze do pátého ročníku, v Mukařově 

se učilo i na druhém stupni. Zároveň 

s výstavbou školy v roce 1958 byla postavena 

v akci „Z” svépomocí školní jídelna, která byla 

nedávno upravena pro současné potřeby.

Havarijní oprava

V roce 1980 se zjistilo, že budova sesedá, kříží 

se okna a vznikají praskliny. Byl proveden 

V kronice, kterou vedl od roku 1945 Bohumil 

Florian, se v zápisech z roku 1954 dozvídáme 

o historii školy v Mukařově: 

„Je pravděpodobné, že škola v Mukařově bývala 

již ve 14. a 15. století. Tehdy totiž bývaly školy 

při každé faře a z historických záznamů 

vyplývá, že roku 1372 zemřel mukařovský farář 

František.“ 

Další zmínka je z roku 1613, kdy se píše, že 

škola zanikla v souvislosti s vypálením 

Mukařova Švédy v roce 1645. Obnovena byla 

až v roce 1755, ovšem kdy, kde a za jakých 

okolností, o tom se záznamy nedochovaly. 

Škola, u které už ze záznamů známe její 

podobu, byla postavena roku 1802. Byl to 

přízemní dům s hliněnou podlahou 

a  doškovou střechou, s jednou místností 

a pokojíkem pro učitele. 

Budova měla velmi malá okna a v kronice se 

cituje záznam z deníku tehdejšího učitele: 

„Budova je temná a bídná, v zimě je v ní tma, že 

by se dala krájet.“

Nová škola v místě, kde se nyní nachází 

Obecní úřad, pošta a knihovna, se začala 

stavět v roce 1839 jako jednopatrový dům pro 

dvě třídy. Kromě bytu pro učitele tu byla ještě 

Oprava školy v roce 1983 krok za krokem
Leden

Demolice příček a potrhaného zdiva, výkopové práce na zesílení základových patek 

(10–14 pracovníků).

Únor až duben

Postupné armování základových patek, betonáž, bourání podlah.

Květen

Zdvihací práce monolitového skeletu na budově, podepření ocelovými sloupy, zesílení 

armováním, průvlaky. Obezdívání, vyzdívka vybouraných příček, osazení oken, 

truhlářské a zámečnické práce (50–60 lidí).

Červen

Zahájení elektrikářských prací, úprava fasády, omítek, oprava topení, oprava střechy.

Červenec 

Pokračování v práci na interiéru a zatěžkávací zkouška.

Srpen

Malířské práce, dlažby, pokládka PVC, oprava přístupových komunikací. 24. 8. stěhování 

nábytku. (50–60 lidí plus denní brigády dobrovolníků kolem 20 lidí a učitelé)  

Škola na hlíně a v ní tma, že by se dala krájet
V souvislosti s otevřením nové školní budovy jsme zapátrali v kronice, abychom vám 

přiblížili historii školství v Mukařově. Nová budova, otevřená letos v září, je zde už 

čtvrtou školní stavbou.
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geologický průzkum a navržena oprava 

budovy pomocí betonových injekcí. Při 

odkopání základů na severní straně školy 

došlo k sesednutí budovy a částečnému 

prolomení střechy, praskla některá okna a ve 

zdech vznikly trhliny. 

Ve škole nebylo bezpečno a musela se hledat 

náhradní řešení výuky, některé děti byly 

umístěny v sousedních školách v Babicích 

a ve Struhařově, některé třídy dostaly azyl 

v sokolovně nebo v klubovně Požárního 

domu hasičského sboru Mukařov, učilo se 

i v hospodě U kostela. 

V roce 1983 byl zahájen nový školní rok v již 

opravené škole. V té době ji navštěvovalo 298 

žáků, z toho bylo 49 prvňáčků. 

O 28 let později, v roce 2011 docházelo do 

školy 350 dětí, umístěných v 16 třídách. Od 

roku 2009 se učilo v kontejnerové přístavbě, 

rozšířené v roce 2014, a v letošním roce byla 

slavnostně otevřena další nová školní 

budova. 

V kronice jsou některé záznamy dokumentu-

jící snahy o zavedení střední školy nebo 

speciální školy či speciálních tříd. Nejsou však 

vedeny systematicky a přesahují možnosti 

tohoto malého historického školního okénka.

Škola má i svou vlastní kroniku, která je 

vedena od roku 1948, kdy byla v Mukařově 

zřízená střední škola tzv. „měšťanská“.

Renáta Kiara Vargová 

Napsali o naší škole:

V Mukařově se děti učí 
v „kontejnerech“
Ricansko.info 1. 9. 2009

Mukařov řešil otázku nutného rozšíření své 

základní školy mnoho let. 

Letos došlo k významnému pokroku, jehož 

výsledek byl v dnešních odpoledních hodinách 

slavnostně otevřen.

Za účasti starostů přispívajících obcí (Babice, 

Doubek, Doubravčice, Louňovice, Svojetice, 

Štíhlice a Tehovec) ukázala Základní škola Mukařov nové třídy kontejnerové dostavby.

Jedná se o čtyři nově vybavené třídy pro brzy příchozí prvňáčky, které stojí trochu stranou od 

hlavní budovy školy.

Tyto nové třídy jsou sladěné do zelené a bílé barvy, mají vlastní šatnu i sociální zařízení. 

Na vstup do nového školního roku zvídavosti plných dětí a jejich rodičů je tak vše připrave-

no!

Na prohlídku nových prostor dorazila i maminka paní Holoubková, která se s námi podělila 

o svůj názor.

Jak se vám líbí myšlenka této dostavby?

„Myslím si, že je to velmi dobré řešení. Vzhledem k tomu, že jsem se nedávno přistěhovala 

a velmi brzy budu řešit vzdělání svého prvního syna, tak jsem si to již přišla obhlédnout a 

nové třídy se mi opravdu líbí.”

Nevadí vám, jak se často uvádí, že se budou děti učit v „kontejnerech”?

„Nápad je to podle mne dobrý a provedení je určitě kvalitní. Myslím si, že obecní zastupitel-

stvo udělalo to nejlepší, co bylo v jejich silách. Jednotlivé třídy jsou moc pěkné a pro 

prvňáčky krásně vybavené."

Školní zajímavosti
l V době zřízení školní 

knihovny v roce 1874 

bylo 2890 výpůjček. 

Knihovna měla celkem 

432 knih. 

l V roce 1923 bylo ve 

škole 288 žáků. Podle 

náboženských vyznání 

jich bylo: 

230 římskokatolického, 

23 methodického, 

22 bez vyznání, 

6 židovského, 

6 evangelického, 1 českoslovanského.

l Roku 1923 byla do výuky zařazena nově občanská výchova a výtvarná výchova.

l V roce 1930 byl zřízen školní lékař a nařízeno školní očkování.

l Roku 1941 se stala úředním jazykem němčina, všichni učitelé museli navštěvovat 

kurzy němčiny a přeškolovací kurz dějepisný v Kostelci nad Černými Lesy.

l Po osvobození ČR byla ve stávající školní budově od 13. do 31. května 1945 

ubytována jednotka Sovětské armády. Po jejím odchodu začalo vyučování v novém 

duchu lidově-demokratickém. 

l 17. 10. 1949 byl založen Spolek rodičů a přátel školy.

l V roce 1950 zorganizovala škola zimní rekreaci v Krkonoších a poté měsíční školu 

v přírodě ve Sloupu u České Lípy. 

l 14. 3. 1953 odjela do Prahy delegace učitelů a žáků v čele s ředitelem školy na pohřeb 

prezidenta Klementa Gottwalda. 

l V posledním ročníku základní školy žáci dělali závěrečné zkoušky, například v roce 

1957 absolvovalo ZŠ 47 žáků, závěrečnou zkoušku vykonalo 12 žáků 

s vyznamenáním, 34 prospělo a jeden žák neprospěl. 

l V roce 1957 čítal učitelský sbor 15 členů, sedm z nich bydlelo mimo Mukařov.   

Žáci mukařovské školy po 2. světové válce
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Rozhovory o nové škole

tily drobné odchylky, pak aby vše bylo podle 

všech platných norem a samozřejmě s ohle-

dem na podmínky poskytovatele dotace. No 

a jak už to bývá na všech stavbách, v závěru 

stavebních prací bylo nejnáročnější hlídat 

všechny drobné detaily a přitom „tlačit“ na 

dokončení stavby v termínu, tak, aby nová 

škola mohla prvního září otevřít své brány.

Místní škola vždy sloužila nejen mukařov-

ským, ale i dětem z okolních obcí. Jaká je 

situace dnes?

Dnes je situace naprosto stejná, neboť více 

než polovina všech dětí v mukařovské škole 

je z okolních obcí. V procentech to lze vyjádřit 

přibližně číslem mezi 35–40 % dětí 

z Mukařova, Srbína a Žernovky a 60–65 % 

z okolních, především tzv. spádových obcí, 

s nimiž má obec Mukařov uzavřeny smlouvy 

docházce jejich dětí do školy.

Prostory pro kvalitní výuku včetně odbor-

ných předmětů má mukařovská škola 

zajištěné na řadu let, přijde teď na řadu 

zázemí pro sportovní aktivity?

Rádi bychom i tuto možnost, tedy stavbu 

nové tělocvičny pro žáky naší školy využili, 

zejména když víme, že Ministerstvo školství 

připravuje nebo má již vypsány dotační tituly 

i pro tyto stavby. Zde už ale budeme narážet 

na hranici možností školního areálu a hlavně 

na finance. Nyní se rozebíhá výstavba mateř-

ské školy, svou pozornost bychom také měli 

věnovat dokončení vodovodu a kanalizace a 

tak je otázkou, zda v nejbližším období bude 

zastupitelstvo ochotno investovat peníze do 

dalšího projektu z oblasti školství, tedy nové 

tělocvičny nebo obdobného sportovního 

zařízení. Navíc stále není dořešena otázka 

spolufinancování těchto staveb již zmíněný-

mi okolními obcemi, jejichž děti jsou v naší 

škole zastoupeny dvoutřetinovou většinou.

Jana Novotná, ředitelka ZŠ Mukařov 

„Velmi příjemně půso-

bí prosvětlený krček, 

který spojuje starou 

budovu s novou a také 

se školní jídelnou. Děti 

už se tedy nemusí před 

odchodem na oběd 

přezouvat a v jídelně je 

příjemnější prostředí bez pohozených 

bund a tašek.“

Jaké konkrétní změny pro žáky i pedago-

gy přinese otevření nové školní budovy?

V budově se nachází 8 kmenových tříd, které 

navštěvují žáci od 5. do 9. třídy. Protože stav-

bou došlo k zániku staré sborovny, nachází 

se v budově sborovna nová. V 1. patře byla 

otevřena druhá učebna počítačové techniky, 

která je vybavena 30 novými počítači a inter-

aktivní tabulí. Interaktivní tabule se nacháze-

jí ještě ve dvou odborných učebnách – učeb-

ně výtvarné výchovy a v přírodovědné učeb-

ně.

Děti vcházejí do nové budovy přes šatny, 

které kapacitně vyhovují všem žákům této 

části školy. Velmi příjemně působí prosvětle-

ný krček, který spojuje starou budovu 

s novou a také se školní jídelnou. Děti už se 

tedy nemusí před odchodem na oběd pře-

zouvat a v jídelně je příjemnější prostředí bez 

pohozených bund a tašek. Škola počítá s tím, 

že v budoucnu by bylo možné využít tento 

prostor pro konání přednášek a například 

i k vítání občánků.

Před otevřením nové budovy proběhla úpra-

va školního areálu, která byla velmi složitá, 

už kvůli dlouhotrvajícímu suchu. Ale už nyní 

je vidět, že se stane velmi krásným prostře-

dím pro děti i zaměstnance školy. Dalším 

naším cílem je dosáhnout úpravy budovy 

staré, která potřebuje nová okna a zateplení.

Jakým způsobem je v současné době vyu-

žitá kontejnerová přístavba? 

Uvolněná kontejnerová přístavba je využita 

pro školní družinu. Díky tomu bylo možné 

zvýšit její kapacitu o 100 %. K dnešnímu dni ji 

navštěvuje 175 dětí, které získaly příjemnější 

prostředí oproti bývalým prostorům. Navíc 

se školní družina, která byla dříve v Příčné 

ulici, nachází v areálu školy a zjednodušil se 

tím přechod dětí ze zájmových kroužků do 

družiny a naopak.

Využívají rodiče možnosti zajet do areálu 

školy autem?   

Rudolf Semanský,
starosta obce Mukařov 

„Nejnáročnější bylo 

hlídat všechny drobné 

detaily a přitom „tlačit“ 

na dokončení stavby 

v termínu, tak, aby 

nová škola mohla prv-

ního září otevřít své 

brány.“

Zděnou přístavbu základní školy v Muka-

řově se podařilo postavit a zprovoznit 

téměř přesně do roka a do dne od zaháje-

ní stavby. Každý, kdo stavěl třeba i jen 

garáž, si dokáže představit, že to není jen 

tak. Jak probíhala stavba od jejího projek-

tu až k dokončení? 

Jako u každé větší stavby byl na začátku pro-

jekt. Tomu však předcházelo několik studií, 

neboť bylo třeba vymyslet, kde bude nová 

škola stát, jaký bude mít tvar, velikost i kapa-

citu a jak bude propojena se starou budovou 

a ideálně i se školní jídelnou. Vlastní projek-

tová dokumentace v řádu statisíců korun 

podléhá jako každá veřejná zakázka výběro-

vému řízení. To může být v některých přípa-

dech nevýhoda, protože si nemůžete vybrat 

projektanta podle referencí, kvalit nebo 

výsledků jeho práce, ale podmínkami dotač-

ního řízení jste nuceni vybírat především 

podle nabídnuté ceny. Jedním z prvních 

náročných kroků tak bylo uhlídat, aby v pro-

jektu bylo vše tak, jak má být.

Během realizace pak bylo náročné uhlídat, 

aby stavební práce probíhaly v souladu 

s projektem, a v případě, že si okolnosti vynu-

Otevření nové zděné budovy základní školy představuje milník nejen v dějinách této 

instituce, ale v životě celé obce. Místo obvyklého rozhovoru vám proto v tomto čísle 

Zpravodaje zprostředkujeme názory těch, kdo sice školu nestavěli vlastníma 

rukama, ale zdaru celého projektu věnovali mnoho času a velké úsilí. 



Aby se ulevilo rannímu dopravnímu provozu, 

byla zřízena průjezdná komunikace areálem 

školy. Tato cesta se po začátku vyučování 

uzavírá, aby byla zajištěna bezpečnost dětí. 

Všechny děti byly poučeny o pohybu v areálu 

školy, provoz ovšem ještě neprobíhá, jak by 

měl. Zřejmě je potřeba více času, aby si rodi-

če zvykli na tuto novou skutečnost.

František Pokorný, 
předseda kontrolního výboru

„Díky kvalitnímu sta-

vebnímu dozoru byly 

hlídány vícenáklady 

a na pravidelných kont-

rolních dnech se vše 

operativně řešilo.“

Každá stavební akce 

s sebou nese i problémy. Které byly v pří-

padě stavby školy nejpalčivější a podařilo 

se je zvládnout?

Kdo nic nedělá, nic nezkazí, nebo také chyba-

mi se člověk učí… Zajištění projektů pro obec 

je vyvoláno vzrůstajícími potřebami obce. 

Mnoho úsilí stálo vyřešení problémů s místy 

v mateřské škole, které se zákonitě časem 

přeneslo do základní školy, a tím byla nasto-

lena i nedostatečná kapacita školní jídelny. 

My všichni, kdo jsme byli u přípravy studie, 

výběrových řízení i na projekci i vlastním pro-

vedení stavby, jsme byli vedeni snahou při-

pravit vše co nejlépe. 

Průběh výstavby však znovu ukázal, že jak 

jsou kvalitní podklady k zadání, takový bude i 

výsledek snažení. Sice byla studie, která řeši-

la několik variant provedení a umístění do 

pozemků obce, byly navrženy detaily barev-

ného provedení a řešení budovy jako takové, 

ale možnost využití vodovodu a odvodu 

odpadních vod s potřebou založit stavbu 

v limitované ceně se ukázalo hned v začátku 

jako problém. Něco se podařilo včas spolu 

s projektantem upravit, něco ne. 

Díky kvalitnímu stavebnímu dozoru byly 

hlídány vícenáklady a na pravidelných kont-

rolních dnech se vše operativně řešilo. 

Během jednoho roku se podařilo sice předat 

stavbu do užívání, dokončení úprav tzv. ang-

lických dvorků a úprava parková, oplocení 

areálu školy zůstává k postupnému dodělá-

ní. Je zajímavé, že okolní obce spádového 

obvodu od začátku jevily zájem o garanci 

umístnění dětí, ale s finančním podílem na 

realizaci nijak nespěchají. Státní dotace činí 

cca 2/3 celkových nákladů,1/3 je zatím kryta 

z rozpočtu obce. 

Zkušenosti ukázaly, že je třeba věnovat čas 

kvalitní přípravě projektů a podkladů k zadá-

vací dokumentaci s využitím odborníků ve 

stavebnictví, u výběrových řízení zkušenost 

ukázala, že nejlevnější nabídka není vždy 

nejkvalitnější, a důsledný stavební dozor sice 

stojí náklady, ale garantuje účelné vynaklá-

dání finančních prostředků nás všech – daňo-

vých poplatníků. 

Přes všechny problémy škola byla předána a 

snad splní představy o moderním školství. 

Přeji kantorům i dětem spoustu krásných 

zážitků při využívání speciálních moderních 

učeben.

Ondřej Jakob, zastupitel obce, 
předseda TOP 09 Mukařov:

„Jsme tzv. spádovou 

obcí – chodí k nám do 

školy i děti z některých 

okolních obcí. Je mi 

nepochopitelné,  že 

starostové těchto obcí 

místo toho, aby měli 

radost, že k nám jejich 

děti mohou chodit, se 

oproti původním dohodám nyní brání 

zaplatit svůj podíl na kofinancování této 

stavby.“

O rozšíření školy jste se zasazoval už před 

mnoha lety, můžete nám připomenout, 

co předcházelo slavnostním okamžikům 

letošního prvního září? 

Když jsem se stal v roce 2010 poprvé zastupi-

telem obce Mukařov, dal jsem si jako hlavní 

úkol pomoci situaci naší školy, včetně jejího 

rozšíření. Zjistil jsem ale, že není možné mít 

novou školu bez toho, aniž bude rozšířena 

kapacita školní jídelny. Roky 2011 a 2012 tak 

byly ve znamení vypracování projektu a pře-

devším snahy o získání dotace na jídelnu. To 

se díky Ministerstvu financí také povedlo a 

v roce 2012 jsme tak mohli otevřít zrekon-

struovanou a rozšířenou jídelnu. Ihned poté 

jsem inicioval, abychom pracovali na projek-

tu nové budovy školy. Jsem rád, že projekt 

vzal za svůj i starosta Rudolf Semanský 

a věnoval se mu maximálně celé následující 

roky, co mohl. 

Práce na projekční a stavební dokumentaci 

trvaly déle než rok, následně jsme vysoutěžili 

zhotovitele stavby. Mezitím jsme se intenziv-

ně snažili získat pro tento účel dotaci – opa-

kovaně jsme vedli jednání s resorty školství 

i financí a připravovali se na to, až bude 

vypsán příslušný dotační titul.

Střídaly se vlády a situace nebyla jednodu-

chá. Iniciativou poslanců z klubu TOP 09 

a Starostové se povedlo prosadit do státního 

rozpočtu prostředky na rozšíření kapacity 

škol okolo Prahy. Díky naší připravenosti 

a předcházejícím jednáním jsme dotaci obdr-

želi a je skvělé, že jsme mohli tento školní rok 

zahájit slavnostním otevřením nové budovy 

školy. Myslím, že dílo se povedlo. 

Smutný jsem ale z jiné věci. Jsme tzv. spádo-

vou obcí – chodí k nám do školy i děti z někte-

rých okolních obcí. Je mi nepochopitelné, že 

starostové těchto obcí místo toho, aby měli 

radost, že k nám jejich děti mohou chodit, se 

oproti původním dohodám nyní brání zapla-

tit svůj podíl na kofinancování této stavby. 

Dalo by se říci – za dobrotu na žebrotu. Třeba 

se ale ještě umoudří a k nějaké dohodě 

dojde. 

Rád bych nyní napomohl tomu, abychom 

něco udělali s tělocvičnou. Ta patří Sokolu 

a získání dotací je tak těžší. Měli bychom se 

ale snažit buď tělocvičnu zrekonstruovat či 

postavit novou. Doufám, že časem se podaří 

uskutečnit jednu z těchto variant.
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Vybavení, výhled i čistota. Jak se líbí dětem v nové škole?
Malou anketu zadala na konci září svým žákům ředitelka Jana Novotná. Zajímalo ji (a nás také), jak se cítí v nové 

budově ti, pro které je určena především: děti z druhého stupně mukařovské základní školy. Sedmnáct žáků 6. B 

odpovídalo anonymně na otázku, co se jim líbí nebo nelíbí na nové školní budově, a byli naprosto upřímní.

„Nová školní budova je krásná. 
Uvnitř je příjemně a dobře se mi v ní 
chodí. Zevnitř je nádherný výhled. 
Má dokonalou výbavu a pomůcky. 
Zvonění je hlasité a rozhlas je čistý. 
Je prostě úžasná.“
Nejvíc dětí se zmiňuje o krásných velkých 

tabulích (11 žáků) a další v pořadí je proskle-

ný průchod do jídelny i do nové budovy (8), 

díky kterému se děti nemusí oblékat a pře-

zouvat, když jdou na oběd. Šest „šesťáků“ 

oceňuje nové záchody, dívky si ale naopak 

stěžují, že mají na patře jen dva, takže se tu 

o přestávce tvoří fronty. Další v pořadí jsou 

nové lavice, barevné skříně se zámky, dveře, 

které se samy zavírají, velká okna s krásným 

výhledem, šatna, odborné učebny a také to, 

že je vše čisté a nové.

„Mně se na této škole líbí vše: prů-
chod, třídy, šatny, velká okna, výtah 
a dvojitá tabule se mi líbí ze všeho 
nejvíc.“
Toho, co se dětem na nové škole naopak 

nelíbí, bylo velmi málo. Například žáky 

a žákyně mrzí, že zatím nemají na chodbách 

lavičky a že zde o velké přestávce nesmějí 

svačit, jak byli zřejmě zvyklí ze staré budovy 

(7 dětí). Další trápí, že nemají dovoleno jez-

dit výtahem (4) nebo již zmíněná nedosta-

tečná kapacita dívčích toalet. 

„Takže nelíbí se mi, že postavili 
výtah a my jím nemůžeme jezdit. 
Potom se mi nelíbí, že jsou nízké lavi-
ce a dře mě to do mých krásných 
nožiček. Ale líbí se mi nové záchody, 
skříňky, tabule. Líbí se mi, že jedem 
do Londýna.“

A pak jsou tu věci, které se některým líbí a 

jiní je naopak uvádějí jako nedostatek: sítě – 

výplet zábradlí na hlavním schodišti, skříně 

v šatně, lavice a židle (přesněji řečeno to, že 

nejsou větší) nebo množství schodů.

Děti si nejspíš budou muset zvyknout na to, 

že výtahem ve škole jezdí pouze dospělí 

nebo žáci se zdravotním omezením. Jiné 

drobné nepříjemnosti jistě půjde vyřešit 

během provozu. 

Z anketních lístků každopádně vyplývá 

nadšení a potěšení žáků a žaček z toho, že 

se mohou učit v nových prostorách s nový-

mi pomůckami. Velmi pozitivní je také ote-

vřenost a bezprostřednost jejich odpovědí. 

Nezbývá než dodat, že škola vydrží být čistá 

a nová tak dlouho, dokud se k ní a k novým 

pomůckám samotné děti budou pěkně 

chovat.

Podle podkladů Jany Novotné zpracovala 

Petra Batók

Jak se nám líbí? 
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Něco o vodě nejen na Žernovce 

Všeho moc škodí, říká se. Jistě se mnou bude-
te souhlasit, když toto známé pořekadlo 
přiřadím k letošnímu suchému roku. Voda – 
zdánlivě samozřejmá, běžná surovina, se 
kterou jsme se naučili všichni plýtvat, nám 
letos připravila svým nedostatkem velmi 
nepříjemné chvíle. Přitom když ji máme 
v obci hodně, je malér. Zatopené škarpy, 

sklepy, zničená úroda. Opačný extrém doká-
že být v mnohém ale ještě horší. V některých 
domácnostech bylo možné použít kohoutek 
jen cca dvě hodiny během dne. Ten, kdo 
v půlce letošního srpna mohl ještě spokojeně 
čerpat ze své studny, moc dobře ví, jaký 
poklad si hýčká.  Čeká nás doba, kdy bude 
vlastní a kvalitní zdroj vody jedním z nejvyš-
ších forem bohatství.

Pokud jde o první případ, tak naštěstí nemu-
síme stavět protipovodňové zábrany, ale i tak 

Reakce na článek Sakury versus truhlíky v čísle 4/2015:
V závěru svého příspěvku se paní Ing. Dana Navrátilová tázala vedení obce, jak situace bude 
dále řešená a zda plastové květináče nebyly dražší než výsadba nových stromů.
Jako členka Výboru pro životní prostředí k tomu mohu sdělit, že náklady na pořízení osaze-
ných truhlíků byly přibližně 15 tisíc korun. Původně zamýšlená výsadby aleje sakur s atypický-
mi kmeny i korunami by stála více než 100 tisíc korun. Vzhledem ke stanovisku ČEZ, coby vlast-
níka sítí uložených pod chodníkem, které zcela respektuje platný energetický zákon a jím sta-
novená ochranná pásma, není bohužel možné ve Sportovní ulici znovu vysadit stromy. 
I nadále se tedy zeleň v této ulici bude řešit kontejnerovou výsadbou, která může být – dovolí-li 
to rozpočet obce – v budoucnu robustnější. 
Náhradní výsadba za odstraněné stromy je samozřejmostí, pouze se zvažuje vhodná lokalita. 
Nabízí se okolí nové přístavby mateřské školy, jakmile bude dokončena stavba. 

Kateřina Čadilová, Výbor pro životní prostředí

nějaké ty resty tu máme a je velmi dobře, že 
se postupně a vytrvale pracuje na jejich 
odstranění. Léta neudržované mostky, ucpa-
né a zničené odvodňovací potrubí pod silni-
cemi, zarostlé a zanesené škarpy. To vše 
v případě velkého množství srážek dokáže 
přivodit řadu problémů. Neprůchodná škar-
pa v Doubecké ulici na Žernovce mně osobně 
způsobila během let 2002 až 2012 několik 
nepříjemností. Nebýt našich žernovských 
hasičů, měl bych citelné škody.
V loňském roce se ale započalo s opravou 
mostku, pročištěním trouby a hlavně se 
stavbou chodníku z Horky až k mlýnu Pataki, 
kde došlo k napojení na naučnou stezku. Tím 
získali pěší, bezpečnou možnost jak se 
dopravit například ke škole nebo školce. 
Navíc díky zatrubnění celé škarpy, znovuob-
novení potrubí pod místní komunikací a tím 
propojení s ucpanou škarpou bude voda 
volně odtékat do obecního rybníčku jako 
v minulosti a nebude činit škody. 
Za všechny od nás z Horky bych tímto všem, 
kteří se o toto vše postarali, chtěl poděkovat.
Skvělá práce!
V případě druhém, když je naopak vody 
nedostatek, jsou řešení mnohem kompliko-
vanější, dražší a rozhodně již ne jen v silách 
obecního zastupitelstva. Žernovce, hlavně 
části Zájezdí, by velmi pomohl nový vodovod, 
to není žádným tajemstvím již několik let. 
Věřím, že se ho podaří zrealizovat, ale je 
potřeba zdůraznit ještě jednu věc. 
S výhledem do budoucna pro nás ale ani toto 
řešení nemusí být onou spásou, v kterou 
doufáme, jestliže velmi rychle nezačneme 
měnit svoje návyky. I ten nejmodernější 
a sebedokonalejší vodovod musí někde onu 
pitnou vodu brát. A to je právě starost, která 
se rok od roku zvětšuje.
Vody je co svět světem stojí stále stejně, ale 
problém je, že ne všude tolik kolik je potřeba 
a značně se zhoršuje její kvalita. Vysychají 
studánky, drobné vodoteče, klesá hladina 
spodních vod a až 70 % půdy v ČR letos v létě 
extrémně vyschlo. Předpověď klimatologů 
a hydrogeologů na další léta je silně znepoko-
jivá. Jestliže velmi rychle nezměníme náš 
přístup k hospodaření s vodou a nepřizpůso-
bíme se, máme před sebou jistotu velmi 
nejisté budoucnosti.
Takový krásný příklad, jak bychom podle 
mého názoru měli k této problematice začít 
přistupovat, jsem zažil 11. srpna tohoto roku. 
Ten den jsem si připadal jako ve starém 
romantickém filmu o tom, jak to chodilo mezi

sousedy na vesnici. Ráno napsal pan 
František Polesný, kterého  většina z nás zná 
jako místního šikovného zahradníka a sada-
ře, na svůj status na facebooku zprávu o tom, 
že jeho studna už nápor se suchem nezvládla 
a od rána nedává ani kapku. Následně vznesl 
dotaz, jestli by nemohla být zprovozněna 
obecní studna, přesněji tedy opravena její 
pumpa. Je už několik let nefunkční, a přitom 
se svoji polohou u dětského hřiště velmi hodí 
i mimo suché období roku. Proč nevyužít 
tento léta odzkoušený vodní zdroj, který, jak 
tvrdí pamětníci, nikdy nevyschnul, a to ani 
v dobách, kdy byla celá ves bez vody, a proto 
na tomto zdroji existenčně závislá?

Protože jsem si sám před rokem kupoval 
novou pumpu, uvědomil jsem si, že situace 
má velmi jednoduché řešení a dá se vyřídit 
během hodiny. Zatelefonoval jsem místosta-
rostovi obce ohledně financí a zastavil se za 
panem Kopeckým, který bydlí hned naproti 
studny a v minulosti již pumpu mnohokrát 
opravoval. Je vybaven nářadím, ale hlavně 
má patřičné know how. 

Vody ve studni bylo dost, to potvrdila i nedáv-
ná čerpací zkouška, kterou provedli místní 
hasiči. Válec táhlo i sání, ale už mělo svůj zenit 
za sebou a poškození bylo takové, že nemělo 
cenu s tím vším ztrácet čas. Naštěstí máme 
kousek od nás V+T MAT a v něm šikovnou 
místní prodavačku. Jen co jsem přivezl kom-
pletně novou sestavu a otevřel kufr auta, 
vrhlo se několik párů rukou do práce. Byla to 
neskutečná rychlost, a co se mi na celé situaci 
snad nejvíce líbilo, bylo to, že každý 
z místních, který se zrovna objevil – jel okolo 
na kole, šel pěšky, se okamžitě pustil do prá-
ce. Náhodně sestavený a přitom krásně 
sehraný tým žernovských sousedů měl 
během půl hodiny hotovo. Po několika letech 
tento zanedbaný a přitom velmi cenný vodní 
zdroj opět začal dávat cennou tekutinu.

Ještě bych si moc přál, aby se celá studna 
nechala vyčistit a byly ji vyměněny skruže a 
víka. Zaslouží si to za ta léta užitečné služby. 
Navíc jsem přesvědčen i s výhledem do 
budoucna, že bude velmi často využívána.

Martin Holický
(kráceno, plná verze na www.martinholicky.com/voda)

Názory čtenářů
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Pan Martin Holický ze Žernovky nám 

pomohl objasnit místní název Horka:

V těchto místech vystupuje hodně skála na 

povrch, je to poznat, když jdete už od stájí 

Nádraží. Lesní cesta, která uhýbá v lese 

vpravo, je jako dlážděná kameny. Je to ale 

tím, že tudy jdeme už po skále. Hodně 

dávno tu skála stoupala ještě výše a tvořila 

takový malý kopec, který byl hodně vidět. 

Taková „malá hora”, říkalo se. Pak ji začali 

kameníci „rozebírat” a když už z ní nic nezů-

stalo, začali lámat kámen do hloubky. 

Vznikl tak lom, který si ponechal místní 

název. Proto i kameníci dodnes říkají: „Jde-

me do skály.“ Takhle nějak mi to vyprávěla 

prababička. Můj pradědeček v lomu pra-

coval.

Skupinová fotografie pracovníků v lomu 

na Žernovce z roku 1920

Anna Mrázová
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Téměř celá Žernovka leží na ložiscích žuly. 

Jedná se o ložisko takzvané říčanské žuly, 

která je mírně narůžovělá a středně zrnitá. 

Dříve se těžila žula nejen na Žernovce, ale 

i ve Svojeticích, kolem Louňovic, u Tehovce 

a na Srbíně. Největší a nejznámější byl 

Hencův lom na Žernovce a dále Novákův 

lom v Horce, kde se kámen těží dodnes.

Jeden ze zápisů v kronice o tom přináší toto 

svědectví: 

„Byl otevřen první lom v Srbíně, ve vsi, potom 

u Žernovky v lese „Horce“, na obci vedle silnice 

k Štihlicům, u Tehovce, Louňovic a Srbína. 

Mnoho kamenické práce se zhotovovalo 

v lesích za Svojeticemi a Louňovicemi. Tam, 

v jednom díle lesa Kaménka, byl balvan na 

balvaně, jako když je naseje. Odtamtud se 

mnoho kamenické práce odváželo do Prahy 

a dokonce byl zde vzat i kámen pro stavbu 

Národního divadla. Když byl stavěn kostel 

v Mukařově (1891–1893), dováželi kámen 

z kamenného lomu v Horce a Srbíně.“

Novákův lom v Horce je v současné době 

jediný aktivní těžební lom. Rodině Nováků 

patří od samého počátku těžby v roce 1885. 

V současné době jej vede vnučka zaklada-

tele Anna Mrázová se synem Michalem 

Mrázem.

Tři tisíce tun kamene s osmi zaměst-

nanci

Momentálně má lom osm zaměstnanců 

a ročně se zde vytěží kolem tří tisíc tun žuly. 

Kromě samotné těžby se zde provádí 

i zpracování a úprava kamene, určeného 

převážně ke stavebním účelům. Kámen je 

vhodný k dláždění, vyrábějí se z něho 

schody, obrubníky, ploty, nášlapové 

kameny. 

Žula ze Žernovky byla použita například ve 

stanicích metra Palmovka a Strašnická 

v Praze, dále na výstavbu Štěchovické pře-

hrady, na obklady budovy Komerční banky 

Pozvánky na akce

11. 10. od 14.00 Pohádkové dýňování s 
draky, sraz u hřiště v Srbíně

17. 10. od 10.00 Jak prát a uklízet 
ekologicky – neformální přednáška 
ve Farmářském obchodě Mukařov

20. 10. od 18.30 „Německo má přebytek 
rozpočtu, tak proč se inspirovat 
v Chorvatsku...” přednáška v ZŠ Mukařov  

29. 10. od 16.00 Kavárnička v Příčné 61 
– zahrádkářská poradna

26. 11. od 16.00 Kavárnička v Příčné 61
– výroba adventních věnců a vyprávění 
z cest po Kambodži 

6. 11. od 17.00 Lampioňák

7. 11. od 10.00 Jak správně krmit 
venkovní ptactvo a jakou vybrat 
budku – neformální přednáška  ve 
Farmářském obchodě Mukařov

29. 11. od 15.00 Rozsvícení adventního 
stromu na návsi v Mukařově

Louňovické divadlo 
(hotel u sv. Huberta, Louňovice)

18. 10. od 15.00 Jak si Honza nevzal 
princeznu

24. 10. od 19.00 Mort

Mateřské centrum Mukařov-sko 
pondělí od 9.00 cvičení, čtvrtek od 9.30 
zpívánky, čtvrtek od 17.00 výtvarka, 
středa dopoledne volná herna, 
další program sledujte na 
www.mcmukarovsko.estranky.cz

Hudební výuka v IH Veroniky Vaněčkové 
klavír, kytara, flétna.
Kontakt: tel. 603 517 530 

Taneční pro dospělé 
každou neděli v mukařovské sokolovně
16.00–17.45  začátečníci, 17.45–19.30  
pokročilí. Kontakt: Viktor Macháček, 
tel. 724 178 204 

Od 1. září se někdejší ordinace MUDr. 
Navrátilové v Říčanech přestěhovala na 
Černoskosteleckou 154/27a, vedle 
lékárny U bílého lva. 

V ordinaci se na pacienty těší MUDr. 
Katarína Vasilová. Ordinuje denně, mezi 
7.30 a 8.00 se provádějí odběry, 8.00–11.00 
(v pondělí do 12.00) je ordinace pro akutní 
případy, odpoledne pro objednané 
pacienty. Do ordinace se dovoláte na 
pevnou linku 323 604 933 nebo na mobil 
731 594 151.

Také občas slýcháváte znít sirénu, po jejímž signálu nevyjíždějí hasiči, ale ozve 

se výbuch? Pak jde určitě o sirénu z lomu na Žernovce, kde se těží kámen už od 

80. let 19. století. 

v Příbrami, při stavbě nádraží v Hostivaři, 

staví se z ní ploty a podezdívky domů v blíz-

kém okolí, nejvíce v Jevanech, dláždí se z ní 

cesty na hvězdárně v Ondřejově.

„V lomu se pracuje každý všední den, v zimě 

i v létě, je to náročná práce,“ říká Anna 

Mrázová, kterou práce očividně velmi baví. 

Ta nespočívá však pouze v dohlížení na 

těžbu, ale i na provoz těžební techniky, 

dodržování bezpečnostních předpisů, péči 

o zákazníky. Tato profese má v její rodině 

hlubokou tradici, i v době znárodnění 

a začlenění lomu do národního podniku 

Průmysl kamene, zde její otec pracoval jako 

ředitel.

Hlavními velkoodběrateli byly firmy 

Metrostav, Skanska, Eurovia. Podle Anny 

Mrázové je přeprava kamene velmi drahá 

a přepravovat jej na delší vzdálenosti klien-

ty odrazuje. Menší klienti z řad soukromní-

ků zde ve větším nakupují zpravidla pouze 

jednou za život, protože dobře vybudované 

žulové stavby vydrží až několik generací.

Renáta Kiara Vargová

Do lomu na Žernovku se jezdí pro žulu už 130 let

Důležitá upozornění

Kalendárium
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